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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019/14
Caràcter: Ordinari
Data : 24 d'octubre de 2019
Horari: de les 20:01 a les 21:13 hores
Lloc: Sala d'actes de l'ajuntament
Hi assisteixen:
SRA. MARIA ALBA PIJUAN VALLVERDÚ
SRA. IVONNE PONT VALERA
SR. XAVIER ROSSELL APARICIO
SRA. MARIA ASSUMPTA PIJUAN TARRAGÓ
SRA. NÚRIA ROBERT FERRER
SR. DANIEL ESQUÉ VIDAL
SRA. MARIA TERESA SALA IZURIAGA
SR. CARLOS VÍLCHEZ RIBERA
SRA. ROSA MARIA PERELLÓ ESCODA
SR. CARLES PASCUAL PASCUAL
SRA. GISEL LLOBET DOMINGO
SR. MARTÍ PIJUAN RIERA
SRA. MARTA TORRE BERGADÀ
SRA. ANNA MARIA FARRÉ CASASECA
SR. RAÜL PALACIOS BOVER
SR. SILVERI CARO CABRERA
SRA. NOÈLIA SOTO GONZÀLEZ
SR. RAMON MORELL GASSÓ, secretari
SRA. IMMA BALAGUÉ BRICHS, interventora

Assistiren el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió.
Abans de començar l’Alcaldessa proposa a tots els assistents fer un minut de silenci
per les víctimes dels efectes del temporal en comarques properes de Les Garrigues i
la Conca de Barberà.
També comunica que aquesta sessió s’enregistrarà amb vídeo.
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS CORRESPONENTS A L’ORDINÀRIA DEL DIA 3 D’OCTUBRE I A L’EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2019
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=102.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20191024
Minut:
0h01’42”

Sotmès a votació l’esborrany de les actes de les sessions anteriors corresponents a
l’ordinària del dia 3 d’octubre i a l’extraordinària urgent del dia 15 d’octubre,
s’aproven per unanimitat dels membres assistents.

A) PART RESOLUTIVA:
2.
APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA INVERSIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL C/ JACINT VERDAGUER DE TÀRREGA, COM A FINANCERAMENT
SOSTENIBLE
EXP. 001/2019/6213/I246
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6213/I246 per Declaració inversió financerament sostenible
Carrer J.Verdaguer.
Antecedents de Fet
PRIMER. D’acord amb el Decret d’alcaldia que consta a l’expedient, es posa de
manifest que aquest Ajuntament té intenció d’executar en els propers mesos
l’actuació descrita en el Projecte d'obres d'urbanització del carrer Jacint Verdaguer
de Tàrrega, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de
contracta de 154.864,61 € + 32.521,57 € d’IVA, fent un total de 187.386,18€.
SEGON. La interventora ha emès informe en relació al compliment de les condicions
establertes en la Disposició Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a l’efecte d’aplicar les
regles especials del destí del superàvit pressupostari.
El mateix informe detalla les condicions que han de complir les inversions a l’efecte
de la seva consideració com a financerament sostenibles, d’acord amb l’establert
en la Disposició Addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
TERCER. A l’expedient s’hi ha incorporat la memòria econòmica subscrita per
l’Alcaldessa d’acord amb l’establert en Disposició addicional setzena, apartat 6),
del TRLRHL.
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Fonaments de dret
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i de
sostenibilitat financera (LOEPSF).
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
ÚNIC.- Declarar financerament sostenible la inversió Projecte d'obres d'urbanització
del carrer Jacint Verdaguer de Tàrrega, redactat pels serveis tècnics municipals,
amb un pressupost de contracta de 154.864,61 € + 32.521,57 € d’IVA, fent un total de
187.386,18€.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=268.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h04’28”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

3.
APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA INVERSIÓ DE MILLORA DEL PAVIMENT
DEL C/ DE LES OLIVERES, COM A FINANCERAMENT SOSTENIBLE
EXP. 001/2019/6214/I246
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6214/I246 per Declaració inversió financerament sostenible
pavimentacions.
Antecedents de Fet
PRIMER. D’acord amb el Decret d’alcaldia que consta a l’expedient, es posa de
manifest que aquest Ajuntament té intenció d’executar en els propers mesos
l’actuació descrita en la Memòria valorada per a la millora del paviment del carrer
de les Oliveres, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost
39.990,00€ i 8.397,90€ d’IVA, fent un total de 48.387,90€.
SEGON. La interventora ha emès informe en relació al compliment de les condicions
establertes en la Disposició Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a l’efecte d’aplicar les
regles especials del destí del superàvit pressupostari.
El mateix informe detalla les condicions que han de complir les inversions a l’efecte
de la seva consideració com a financerament sostenibles, d’acord amb l’establert
en la Disposició Addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
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TERCER. A l’expedient s’hi ha incorporat la memòria econòmica subscrita per
l’Alcaldessa d’acord amb l’establert en Disposició addicional setzena, apartat 6),
del TRLRHL.
Fonaments de dret
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i de
sostenibilitat financera (LOEPSF).
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
ÚNIC.- Declarar financerament sostenible la inversió descrita en la Memòria
valorada per a la millora del paviment del carrer de les Oliveres, redactada pels
serveis tècnics municipals, amb un pressupost 39.990,00€ i 8.397,90€ d’IVA, fent un
total de 48.387,90€.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=350.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h05’50”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

4.
APROVACIÓ INICIAL D’UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
EXP. 001/2019/5765/I103
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia, s’incoa l’expedient 001/2019/5765/I103, de modificació de
pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari. A l’expedient hi consten els
informes dels tècnics dels serveis que justifiquen la necessitat de la modificació. Que
són les següents propostes:






Expropiacions relacionades amb el Projecte afectat pel sistema viari per
l’obertura d’un carrer de connexió del carrer Hospital amb el carrer Callet de
Tàrrega (Exp. 001/201672427/L123)
Lloguer d’un espai per aules per atendre la demanda dels diferents
programes i cursos del Centre de formació La Solana.
Lloguer d’un immoble al nucli de Riudovelles.
Memòria valorada per a la millora del paviment del carrer de les Oliveres.
Noves partides de subvencions atorgades per l’Ajuntament a les associacions
CEACA i al Club esportiu bici 3.0.
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Operació d’agrupació dels préstecs vigents formalitzats amb el “Fondo en
Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades
Locales” (FFPP).
Compra de desfibril·ladors instal·lats al carrer en zones estratègicament
situades de la ciutat de Tàrrega.

A l’expedient hi consta la memòria d’Alcaldia amb el detall dels crèdits a incorporar
i el seu finançament.
A l’expedient hi consta l’informe d’intervenció en relació a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, el qual conclou:
“La modificació pretesa es finança parcialment amb superàvit pressupostari derivat
de la liquidació de l’exercici 2018, per import de 48.387,90€.
L’article 21.1 del Real Decret 1463/2007 de 2 de novembre pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la llei 18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat
Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals, s’exceptuen de l’aprovació
d’un Pla econòmic financer, fins a la liquidació del pressupost, en el seu cas, les
modificacions pressupostaries finançades amb romanent de tresoreria.
D’acord amb els antecedents que consten en aquest Ajuntament, per acord del Ple
de la Corporació de data 27 de setembre de 2018, es va aprovar el Pla Econòmic
Financer de l’Ajuntament i dels seus ens dependents per l’incompliment de la regla
de la despesa a 31 de desembre de 2017. En aquest sentit, cal respectar les
previsions contingudes en el PEF aprovat per la Corporació. D’acord amb les dades
que es desprenen de la liquidació de l’exercici 2018, la Corporació compleixi els
objectius d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa d’acord amb el PEF.
Caldrà complir les previsions contingudes en el PEF a l’efecte de complir les
objectius d’estabilitat pressupostaria i de la regla de la despesa a 31 de desembre
de 2019.
Tanmateix la Corporació resoldrà allò que estimi convenient.”
A l’expedient hi consta l’informe d’intervenció en compliment de l’article 177 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el qual conclou:
“Aquesta modificació inclou l’actuació Pavimentacions carrer Oliveres la qual es
finança amb el superàvit pressupostari que es desprèn de la liquidació de l’exercici
2018. Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient número 001/2019/6214/I246, de
declaració de la inversió com a financerament sostenible. Caldrà condicionar
l’aprovació d’aquest expedient de modificació de pressupost a l’aprovació de
l’expedient de declaració d’aquesta inversió com a financerament sostenible.
D’acord amb l’anterior, s’informa favorablement aquest expedient amb la següent
condició:
 Cal condicionar l’aprovació de la modificació de l’aplicació pressupostària
15320 – 6190036 de Pavimentacions carrer Oliveres, per import de 48.387,90€,
a l’aprovació de l’expedient 001/2019/6214/I246, de declaració de la inversió
com a financerament sostenible.”
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Fonaments de dret
L’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 001/2019/5765/I103, de modificació de crèdits
del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb el
següent detall:
Altes en aplicacions de despesa:
Funcional Econòmica Descripció
15100
6190037 Expropiacions connexió carrer Hospital
24100
2020001 Arrendament Edificis
92405
2020001 Arrendament Edificis
15320
6190036 Pavimentacions carrer Oliveres
01100
3100003 Interessos préstec FFPP agrupat Exp. 2019-5730
Amortització préstec FFPP agrupat Exp.
01102
9130003
2019/5730
31100

6230015 Desfibril·ladors

Import
44.400,00
500,00
600,00
48.387,90
10.992,83
197.891,11
9.155,00
311.926,84

2. FINANÇAMENT
Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Funcional Econòmica Descripció
31100
6500005 Actuació conveni CAP de Tàrrega
01100
3106901 Interessos Préstec FFPP1
01100
3106902 Interessos Préstec FFPP2
01100
3106903 Interessos Préstec FFPP3
01102
9136901 Amortitació préstec FFPP1
01102
9136902 Amortitació préstec FFPP2
01102
9136903 Amortitació préstec FFPP3

Import
54.655,00
9.848,71
140,89
1.003,23
178.685,62
2.479,78
16.725,71
263.538,94

Superàvit pressupostari
Econòmica Descripció
Romanent de tresoreria per despeses amb
8701000
finan. afectat

Import
48.387,90
48.387,90

Segon. Condicionar l’aprovació de la modificació de l’aplicació pressupostària
15320 – 6190036 de Pavimentacions carrer Oliveres, per import de 48.387,90€, a
l’aprovació de l’expedient 001/2019/6214/I246, com a financerament sostenible.
Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin
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presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=601.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h10’01”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de deu vots a favor (cinc
d’ERC-MES-AM, tres de CUPTàrrega-AMUNT i dos de PSC-CP) i set abstencions de
JUNTS per TÀRREGA.

5.
APROVACIÓ INICIAL D’UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
EXP. 001/2019/6249/I103
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia que consta a l’expedient, s’incoa l’expedient
001/2109/6249/I103, de modificació de pressupost en la modalitat de suplement de
crèdit, en concret per les següents aplicacions:





15320 – 6190030- Carrer Jacint Verdaguer
24100 – 2120000 – Manteniment d’edificis i construccions
24100 – 6350000 – Mobiliari
24100 – 6360000 – Adquisició equips informàtics

A l’expedient hi consta la memòria d’Alcaldia amb el detall dels crèdits a
suplementar i el seu finançament.
En relació a l’aplicació 15320 – 6190030 – Carrer Jacint Verdaguer, es fa constar en
aquesta memòria que:
“ L’alta de l’aplicació 15320 – 6190030, Carrer Jacint Verdaguer, es finança amb el
superàvit pressupostari que es desprèn de la liquidació de l’exercici 2018, segons
Exp. 001/2019/6213/I246, de declaració de la inversió com a financerament
sostenible. D’acord les dades que consten en l’expedient 001/2019/6121/I167, es
preveu complementar el finançament d’aquesta actuació mitjançant contribucions
especials, per import de 32.284,48€. Tanmateix, i atès que aquestes no estan
definitivament aprovades a la data d’emissió d’aquesta memòria, inicialment es
preveu complementar el finançament amb càrrec al fons de contingència, per
import de 32.284,48€.”
A l’expedient hi consta l’informe d’intervenció en relació a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, el qual conclou:
“La modificació pretesa es finança parcialment amb superàvit pressupostari derivat
de la liquidació de l’exercici 2018, per import de 155.101,70€.

Sessió:

PLE2019/14
Ple de l’Ajuntament

L’article 21.1 del Real Decret 1463/2007 de 2 de novembre pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la llei 18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat
Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals, s’exceptuen de l’aprovació
d’un Pla econòmic financer, fins a la liquidació del pressupost, en el seu cas, les
modificacions pressupostaries finançades amb romanent de tresoreria.
D’acord amb els antecedents que consten en aquest Ajuntament, per acord del Ple
de la Corporació de data 27 de setembre de 2018, es va aprovar el Pla Econòmic
Financer de l’Ajuntament i dels seus ens dependents per l’incompliment de la regla
de la despesa a 31 de desembre de 2017. En aquest sentit, cal respectar les
previsions contingudes en el PEF aprovat per la Corporació. D’acord amb les dades
que es desprenen de la liquidació de l’exercici 2018, la Corporació compleixi els
objectius d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa d’acord amb el PEF.
Caldrà complir les previsions contingudes en el PEF a l’efecte de complir les
objectius d’estabilitat pressupostaria i de la regla de la despesa a 31 de desembre
de 2019.
Tanmateix la Corporació resoldrà allò que estimi convenient.”
A l’expedient hi consta l’informe d’intervenció en compliment de l’article 177 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el qual conclou:
“Aquesta modificació inclou l’actuació Pavimentacions carrer Jacint Verdaguer la
qual es finança amb el superàvit pressupostari que es desprèn de la liquidació de
l’exercici 2018. Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient número
001/2019/6213/I246, de declaració de la inversió com a financerament sostenible.
Caldrà condicionar l’aprovació d’aquest expedient de modificació de pressupost a
l’aprovació de l’expedient de declaració d’aquesta inversió com a financerament
sostenible.
D’acord amb l’anterior, s’informa favorablement aquest expedient amb la següent
condició:
 Cal condicionar l’aprovació de la modificació de l’aplicació pressupostària
15320 – 6190030 de Pavimentacions carrer Jacint Verdaguer a l’aprovació de
l’expedient 001/2019/6213/I246, de declaració de la inversió com a
financerament sostenible.”
Fonaments de dret
L’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 001/2109/6249/I103, de modificació de crèdits
del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, d’acord amb el
següent detall:
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Altes en les Aplicacions de Despesa:
Programa

Econòmica

Descripció

Import

15320

6190030

Carrer Jacint Verdaguer

187.386,18

24100

2120000

Manteniment d’edificis i construccions

3.500,00

24100

6350000

Mobiliari

5.000,00

24100

6360000

Adquisició equips informàtics

1.000,00

TOTAL

196.886,18

Finançament:
El finançament d’aquestes despeses es durà a terme amb la baixa d’altres partides
de despesa i amb romanent de tresoreria per despeses amb finançament afectat.
Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Programa
929
31100

Econòmica
500
6500005

Descripció
Fons de contingència
Actuació conveni CAP de Tàrrega
TOTAL

Import
32.284,48
9.500,00
41.784,48

Superàvit pressupostari:
Econòmica
8701000

Descripció
Romanent de tresoreria per despeses
amb finan. Afectat
TOTAL

Import
155.101,70
155.101,70

Segon. Condicionar l’aprovació de la modificació de l’aplicació pressupostària
15320 – 6190030 de Carrer Jacint Verdaguer, a l’aprovació de l’expedient
001/2019/6213/I246, com a financerament sostenible.
Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició pública no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.

el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=800.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h13’20”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de deu vots a favor (cinc
d’ERC-MES-AM, tres de CUPTàrrega-AMUNT i dos de PSC-CP) i set vots en contra de
JUNTS per TÀRREGA.
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APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

EXP. 001/2019/6366/I106
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6366/I106 per Reconeixement extrajudicial de crèdits.
Antecedents
PRIMER. D’acord amb els antecedents que consten en l’expedient la interventora
ha emès nota d’objecció en relació a les següents despeses següents:
N.Reg.

D.Reg.

5566 21/10/2019

Raó social
interessat
Reparació tub
43742 RAUL AREAS
clavegueram ex.2018 461A
ISAAC
Text

NIF.

C. Eco.

Import
líquid

Núm. Fac.

Data Fac.

Exer.

C.Fun.

2019 A 21

21/10/2019

2019

15320 2100001 508,20

Depart.
Serveis
municipals

SEGON. Segons el que estableix l'article 176 del Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons
el principi pressupostari de «Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l'estat
de despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es
realitzin en l'any natural del mateix exercici pressupostari ». La despesa inclosa en
aquest expedient s’ha dut a terme durant l’exercici 2018, per la qual cosa es vulnera
el principi de temporalitat dels crèdits.
TERCER. Les factures objecte d’aquest expedient han estat conformades pels
responsables del serveis/ regidors delegats, els quals han acreditat les prestacions
dels objectes facturats.
QUART. Consta a l’expedient nota d’objecció de la interventora en relació a questa
despesa, atès que en el moment de la seva realització no es disposava de
consignació adequada i suficient; d’altra banda, aquesta factura vulnera el principi
de temporalitat dels crèdits.
CINQUÈ. Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses, de les
factures citades anteriorment, realitzades en exercicis anteriors de conformitat amb
allò que estableix l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, i s’aplicaran en les
aplicacions pressupostàries detallades anteriorment, del pressupost de l’exercici
2019.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Resoldre la nota d’objecció de la interventora que consta a l’expedient i
aprovar el reconeixement dels crèdits de les despeses detallades en la part
expositiva d’aquest acord.
SEGON. Aprovar, disposar, reconèixer l’obligació de la despesa anterior, a
l’aplicació pressupostaria indicada anteriorment del pressupost de l’exercici 2019, i
ordenar-ne el seu pagament.
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el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=842.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h14’02”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

7.
DENEGACIÓ D’UNA BONIFICACIO SINGULAR DE L'ICIO A L’EMPRESA BORGES
INTERNATIONAL GROUP SLU
EXP. 001/2019/5263/I165
Antecedents fet
El Sr. Antoni Marti Falip, representant de l’empresa Borges International Group, SLU
mitjançant escrit del 08 d’agost de 2019 (RE 2019/10840)va demanar les exempcions
i les bonificacions previstes a la normativa reguladora de les hisendes locals per la
realització de les obres descrites a l’expedient 001/2019/4539/L142 consistents en la
Rehabilitació de la Masia de Mas de Colom com a centre d’interpretació de la
historia local i dels productes primaris vinculats a l’activitat empresarial de Borges
Internacional Group des del camp a la degustació, així com a crear un espai físic
per a la transferència tecnològica dels cultius de l’entorn com el pistatxer, ametller,
oliveres i gestió de guarets per conservació activa de la biodiversitat a l’entorn amb
el següent detall
Liquidació
1905000263

Concepte
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
12.700,53 €

El dia 3 d’octubre de 2019 la Sra. Ester Ros Baró, Arquitecte d’aquest Ajuntament va
emetre informe:
“En relació a la sol·licitud presentada per BORGES INTERNATIONAL GROUP SLU,
demanant la bonificació de l’ICIO de l’expedient d’obres 001/2019/4539/L142,
Informo que:
1.- Les obres sol·licitades segons projecte redactat per l’arquitecte Antoni Martí Falip,
corresponen a la Primera Fase de Rehabilitació de la Masia Mas de Colom. Les
actuacions a realitzar són:
A. Rehabilitació de les façanes estucades sud i est de l’edifici del monestir.
B. Rehabilitació de les façanes de l’edifici de la masia exceptuant l’àmbit de la
cornisa i coberta existent.
C. Obres interior en l’edifici de la Masia (celler, paviment de planta baixa,
consolidació estructural i reforç de sostres existents, consolidació i reforç estructural
puntual en parts concretes de murs portants, obertura de nous passos en planta
baixa en els murs nord-est i nord-oest, previsió per instal·lació d’un ascensor,
execució de reforç estructural puntual en forjat interior, rehabilitació escales interiors
i consolidació i reforç de les arcades existents en planta baixa)
D. Acabats interiors i fusteries en l’edifici de la masia.
E. Instal·lacions interiors en l’edifici de la masia.
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2.- D’acord amb el projecte presentat, es proposa els següents objectius funcionals:
-Creació en el conjunt del complex de diversos circuits de caràcter funcional, de la
gestió de la producció agrícola, corporatiu, ambiental i turístic.
-Creació d’un centre pensat per a actes de caràcter col·lectiu, per a fomentar la
producció i tractament agrícola de les collites.
-Creació d’un espai per a la recepció de visites,
2.- La Masia Mas de Colom s’ubica urbanísticament, en sòl no urbanitzable de valor
agrícola i forma part del conjunt delimitat pel recinte tancat del Monestir Mas de
Colom.
3.- El Monestir Mas de Colom està catalogat com a Bé d’Interès Local (BCIL-20 A23)
segons Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Tàrrega.
L’àmbit de protecció és l’inclòs en el recinte tancat.”
Fonaments de dret
La Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, en els seus article 9, 21.2 I 100.2 diu:
“Article 9. Beneficis fiscals, règim i compensació.
1. No es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació
dels tractats internacionals. No obstant això, també es poden reconèixer els
beneficis fiscals que les entitats locals estableixin a les seves ordenances fiscals en els
casos expressament previstos per la Llei . En particular, i en les condicions que
puguin preveure les dites ordenances, les entitats locals poden establir una
bonificació de fins al cinc per cent de la quota a favor dels subjectes passius que
domiciliïn els seus deutes de venciment periòdic en una entitat financera, anticipin
pagaments o duguin a terme actuacions que impliquin col·laboració en la
recaptació d’ingressos.
2. Les lleis per les quals s’estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals han
de determinar les fórmules de compensació que escaiguin; aquestes fórmules han
de tenir en compte les possibilitats de creixement futur dels recursos de les entitats
locals procedents dels tributs respecte dels quals s’estableixin els beneficis fiscals
esmentats. Això no és aplicable en cap cas quan es tracti dels beneficis fiscals a
què es refereix el paràgraf segon de l’apartat 1 d’aquest article.
3. Quan l’Estat atorgui moratòries o ajornaments en el pagament de tributs locals a
alguna persona o entitat, queda obligat a arbitrar les fórmules de compensació o
avançament que escaiguin a favor de l’entitat local respectiva”
Article 100. Naturalesa i fet imposable.
2. Està exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les comunitats autònomes o les
entitats locals, que, estant subjecta a l’impost, s’hagi de destinar directament a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de
poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió la portin a terme
organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
L’article 7 de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres diu:
Article 7è. Bonificacions.

Sessió:

PLE2019/14
Ple de l’Ajuntament

1. Tindran una bonificació de fins a 95 per cent a favors de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declares pel Ple de l’Ajuntament, d’especial interès
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques i
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. L’acord de
concessió de la bonificació es prendrà, prèvia petició del subjecte passiu, per
majoria simple i determinarà en cada cas el percentatge de bonificació, sense que
tingui cap caràcter vinculant per a futurs acords similars.
2. Tindran, així mateix una bonificació del 50 per cent de la quota:
-les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial
-les obres de reforma o rehabilitació o noves instal·lacions que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
Les bonificacions previstes en aquest article, si s’escau, s’aplicaran a la quota
resultant de l’aplicació de la bonificació anterior i així successivament”
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Denegar la bonificació singular de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres atès que no es compleixen els requisits previstos en l’article 7 de l’ordenança
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en considerar que
l’obra no és d’especial interès o utilitat municipal sinó que la finalitat d’aquesta
versa sobre interessos derivats de la pròpia activitat empresarial de Borges
International Group, SLU.
Segon.- Notificar al Sr. Antoni Marti Falip, representant de l’empresa Borges
International Group, SLU amb adreça al Carrer Flix 29 de 43205 Reus (Tarragona) els
anteriors acords amb els recursos adients.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=1919.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h31’59”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de deu vots a favor (cinc
d’ERC-MES-AM, tres de CUPTàrrega-AMUNT i dos de PSC-CP) i set vots en contra de
JUNTS per TÀRREGA.

8.
APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE
TÀRREGA A L’EMD EL TALLADELL, I DE LA COMPENSACIÓ DE SALDO ACUMULAT DE LES
LIQUIDACIONS ANTERIORS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EXP. 001/2019/6297/I301
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6297/I301
per Aprovació de l'aportació a la EMD
Talladell_2019 i compensació saldo negatiu.
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Vist el Conveni signat entre l’Ajuntament de Tàrrega i l’EMD de El Talladell d’octubre
de 2010 per al funcionament i finançament de l’Entitat Municipal Descentralitzada,
el qual estableix en el Títol 3. Apartat 29) el Sistema de Càlcul de l’aportació anual
de l’Ajuntament de Tàrrega a l’Entitat Municipal Descentralitzada.
Atès que l’import a transferir a la EMD del Talladell corresponent a l’any 2019, es
calcula partint de la liquidació de l’exercici 2018, d’acord amb les dades que
consten en el document Annex a aquest acord.
Atès que d’acord amb aquestes dades, i vistes les liquidacions de les anualitats
anteriors, se’n dedueix un import acumulat de 30.679,62€, a favor de l’Ajuntament:
SALDO A FAVOR DE L'EMD

91.109,43

ORN PRESSUPOST AJUNTAMENT

85.000,00

EXCÉS (-) / DÈFICIT (+) APORTACIÓ
ACUMULAT

6.109,43
-

30.679,62

Atès que en el pressupost de l’exercici 2019, es va preveure un total de 85.000€ en
concepte de transferències a la EMD, les quals corresponen a un import trimestral de
21.250,00€.
Atès que es considera convenient compensar el saldo negatiu de la EMD el Talladell
en les properes liquidacions, a l’efecte de garantir el funcionament ordinari de
l’entitat, d’acord amb les consideracions següents:
-

En cas que l’import de la liquidació de l’aportació anual de l’Ajuntament de
l’exercici sigui superior a l’import pressupostat, la diferència es destinarà a
compensar el saldo a favor de l’Ajuntament, per un import màxim de 5.000€
En cas que l’import de la liquidació de l’aportació anual de l’Ajuntament de
l’exercici sigui inferior a l’import pressupostat, es transferirà a l’EMD l’import
que es desprengui de la liquidació, no l’import pressupostat.
El nombre màxim d’anualitats en que s’ha de compensar la totalitat del saldo
negatiu en favor de l’Ajuntament serà de 6, finalitzant amb la liquidació de
l’any 2024.
En qualsevol moment l’EMD el Talladell podrà instar a compensar un saldo
superior al previst.

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l’aportació de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Tàrrega a l’EMD El
Talladell per import de 85.000€, d’acord amb les dades que consten en el
document de liquidació Annex a aquest acord.
Segon. Establir que l’import acumulat a favor de l’Ajuntament de 30.679,62€, es
compensarà en les properes liquidacions, d’acord amb els següents paràmetres:
-

En cas que l’import de la liquidació de l’aportació anual de l’Ajuntament de
l’exercici sigui superior a l’import pressupostat, la diferència es destinarà a
compensar el saldo a favor de l’Ajuntament, per un import màxim de 5.000€
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En cas que l’import de la liquidació de l’aportació anual de l’Ajuntament de
l’exercici sigui inferior a l’import pressupostat, es transferirà a l’EMD l’import
que es desprengui de la liquidació, no l’import pressupostat.
El nombre màxim d’anualitats en que s’ha de compensar la totalitat del saldo
negatiu en favor de l’Ajuntament serà de 6, finalitzant amb la liquidació de
l’any 2024.
En qualsevol moment l’EMD el Talladell podrà instar a compensar un saldo
superior al previst.

el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=1993.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h33’13”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

9.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ INICIAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

DE

L’ORDENANÇA

FISCAL

EXP. 001/2019/6187/I162
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6187/I162 per Modificació Ordenança Fiscal IBI_ICIO.
Fets
Per resolució de l’Alcaldia es va acordar iniciar l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com
les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist el projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
béns immobles.
Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient, i l’informe d’intervenció, en
relació a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
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Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, en els
termes següents:
Es modifica l’article 4. S’afegeix l’apartat 4.
Article 4. S’afegeix l’apartat 4, amb el següent redactat:
Gaudiran d’una exempció els béns immobles destinats a centres sanitaris de
titularitat pública sempre que pertanyin a alguna de les següents categories:
Hospital públic gestionat per la Seguretat Social
Centres d’assistència primària, d’accés general
Amb la sol·licitud s’haurà d’acreditar els extrems que es detallen a continuació,
mitjançant certificat acreditatiu emès per l’òrgan o funcionari públic competent:
Acreditació de la titularitat del bé immoble.
Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries.
Es modifica l’article 5è. Bonificacions, en el seus apartats 1, 4, i 6, i s’afegeixen els
apartats 7 i 8:
Article 5. apartat 1, paràgraf primer, amb el següent redactat:
S’aplicarà una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre que així
se sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, als immobles que constitueixin
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i que no
figurin entre els béns del seu immobilitzat.
Article 5. Apartat 4. Es modifica amb el següent redactat:
4.
Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família
nombrosa, d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya,
tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble
urbà on estigui empadronat d’acord amb els percentatges que s’establiran a
continuació:
La bonificació s’establirà en funció de les rendes anuals obtingudes, entenent com
a tal la suma del saldo net de rendiments e imputacions de renda que hagi obtingut
cada membre de la família nombrosa i que hagin estat declarats per a l’impost
sobre la renda de les persones físiques de l’any immediatament anterior d’aquell per
al que se sol·licita la bonificació.
Els percentatges de reducció a aplicar atenent les citades rendes són els següents:
Famílies nombroses amb rendes anuals inferiors a 18.105 €, bonificació del 50%.
Famílies nombroses amb rendes anuals de 18.106 € a 36.209 €, bonificació del 35%
Famílies nombroses amb rendes anuals de 36.210 €, a 54.300€ €, bonificació del 20%
A les famílies nombroses amb rendes anuals superiors a 54.300 €, no els hi serà
d’aplicació aquesta bonificació.
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar la següent documentació:
- Autorització del subjecte passiu per la consulta via telemàtica a l’òrgan
competent, o Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat de Catalunya o
còpia del document que acredita tal condició.
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- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
- Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any
immediatament anterior.
Aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de
vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les
circumstàncies familiars.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de
famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat
que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família
nombrosa.
Només podrà gaudir de bonificació un sol habitatge que haurà de tenir la condició
de domicili habitual de la família.
Aquesta bonificació és incompatible amb la resta de bonificacions regulades en
l’article 5 d’aquesta ordenança.
Article 5. Apartat 6. Es modifica amb el següent redactat:
6.
Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes
per a l’aprofitament tèrmic i/o elèctric de l’energia provinent del sol per a
autoconsum sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances
municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra quan ho acreditin
mitjançant certificat d’eficiència energètica segons detall:
En cas d’obra nova:
Qualificació: A: 15 % de bonificació.
En cas de reformes:
Qualificació A: 20% de bonificació
Qualificació B: 16% de bonificació.
Qualificació C: 12% de bonificació.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
- Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que
disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
- Acreditació per l’Administració competent de l’homologació dels col·lectors de
la instal·lació de producció de calor.
- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
- Certificat d’eficiència energètica que permeti obtenir la bonificació.
Aquesta bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva
sol·licitud.
Article 5. Apartat 7. S’afegeix l’apartat 7 a l’article 5, amb el següent redactat:
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S’aplicarà una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost a favor dels
immobles en els que es duguin a terme activitats que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
Article 5. Apartat 8. S’afegeix l’apartat 8 a l’article 5, amb el següent redactat:
Les bonificacions establertes en els paràgrafs anteriors no són acumulables. Quan
per un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits pel seu gaudiment,
s’aplicarà la bonificació de major quantia.
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2020 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1)

Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació
obligatoris per part de l’ajuntament.

2)

Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les
hisendes locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província
núm. 192, de data 4 d’octubre de 2019.

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=3016.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h50’16”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de deu vots a favor (cinc
d’ERC-MES-AM, tres de CUPTàrrega-AMUNT i dos de PSC-CP) i set vots en contra de
JUNTS per TÀRREGA.
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FISCAL

EXP. 001/2019/6187/I162
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6187/I162 per Modificació Ordenança Fiscal IBI_ICIO.
Per resolució de l’Alcaldia es va acordar iniciar l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com
les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist el projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
béns immobles.
Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient, i l’informe d’intervenció, en
relació a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
S’afegeixen els apartats 3 i 4 a l’article 7:
Article 7, apartat 3. S’afegeix l’apartat 3 a l’article 7, amb el següent redactat:
3. Tindran una bonificació del 50 per cent de la quota:
Les obres, construccions o instal·lacions que incorporin sistemes d’autoconsum per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de la energia solar sense estar-ne obligats en el
marc normatiu actual o en les ordenances municipals, quan ho acreditin mitjançant
certificat d’eficiència energètica segons detall:
En obra nova: Qualificació A
En reformes: Qualificació C o superior.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que
disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent.
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Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
- Acreditació per l’Administració competent de l’homologació dels col·lectors de
la instal·lació de producció de calor.
- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
- Certificat d’eficiència energètica que permeti obtenir la bonificació.
Article 7, apartat 4. S’afegeix l’apartat 4 a l’article 7, amb el següent redactat:
4.
Les bonificacions establertes en els paràgrafs anteriors no són acumulables.
Quan per un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits pel seu
gaudiment, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=3109.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h51’49”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

11.
RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L’ACORD DEL
PLE D’APROVACIÓ DE LA RLT
EXP. 001/2019/2473/G141
Identificació de l’expedient
Proposta d'acord relativa a la resolució dels recursos de reposició contra l'acord
plenari de data 1 d'abril de 2019 d'aprovació definitiva de la Relació de Llocs de
Treball (RLT).
Fets
1.
El Ple Municipal, en sessió celebrada en data 1 d’abril de 2019, va aprovar
definitivament la Relació de Llocs de treball de l´Ajuntament de Tàrrega i de l’EPEL
Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, essent publicat aquest acord al BOP número 81,
de data 26 d’abril de 2019.

Sessió:

PLE2019/14
Ple de l’Ajuntament

2.
Contra l´acord d´aprovació definitiva de la Relació de llocs de treball, que
posà fi a la via administrativa, els interessat podien interposar recurs de reposició
potestatiu davant l’òrgan que va dictar aquest acte en el termini d’un mes, de
conformitat amb el que estableix l´article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs
contenciós administratiu, davant del Jutjat del Contenciós administratiu de la ciutat
de Lleida, en el termini de dos mesos, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
3.
Durant el termini legalment establert, els següents empleats/des d´aquest
Ajuntament i EPEL de Teatre al Carrer de Tàrrega, van presentar recurs de reposició
potestatiu contra l´acord adoptat pel Ple Municipal d´aprovació definitiva de la
Relació de Llocs de treball.
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
REG. ENTRADA

NOM AL·LEGANT

MOTIU DE L'AL·LEGACIÓ

2019/7244
2019/6158

Alfons Ayala Fito
Dani Boix Farran

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

2019/6657

Anna Bonastre Caballé

-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Grup de titulació).
-Sol·licitud de revisió del nivell de CD.

2019/7145

2019/7320
2019/6522
2019/6649

Lluïsa Cases Borrell

Aleix Cruz Pons

-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball.

Alejandro Domingo Sala

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

Marina Feliu Malfeito

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

2019/7059

Mireia Fontanet Viladot

2019/7283

Joan Marc Gabernet Vives

2019/7180

Teresa Garcia Bosch

2019/6976

-Disconformitat amb l’organigrama de l’àrea.
-Disconformitat amb l’homogeneïtzació dels llocs
administratius.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

Manel Garriga Bosch

2019/7141

Sílvia Gassó Llenes

2019/6912

Sisco Gimenez Fernández

2019/6902

Antoni Gras Bonjorn

2019/7159

Maria Àngels Lucas Marey

-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (denominació).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de l’organigrama.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Grup de titulació).
-Disconformitat amb la retribució resultant de l’aplicació
de la RLT-VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (denominació).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de l’organigrama.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Requeriments específics)
Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (grup de titulació).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Disconformitat amb l’homogeneïtzació dels llocs
administratius.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
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-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (requeriments de formació).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Disconformitat amb el CD assignat al lloc de treball.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Definició com a Tècnic/a enlloc de Tècnic/a
Auxiliar, i revisió de grup de classificació, de C1 a A2).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

2019/6335

Joan Antoni Morón Arévalo

2019/7281

Maria Roser Oliva Llobet

2019/6029

Jose Julio Ortega Garrido

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

Dolors Ortega Pérez

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

2019/7263

Joan Osuna Serrano

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

2019/6598

Lluís Pascual Bonet

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

2019/6016

Maria Alba Pensado Álvarez

2019/6586

Joan Ramon Pla Anglés

2019/5491

Jaume Pla Benet

2019/6209

Francesc Pont Alfaro

2019/7175

Cristina Ramon Navarro

2019/5960

Xavier Rodríguez Ubach

2019/7194

Ester Ros Baró

2019/7177

Salvador Solé i Castells

2019/6965

Josep Tarragó Nadal

2019/6501

Manolo Vallejo Asensio

-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Requeriments específics).
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Formació Específica).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Disconformitat amb l’organigrama de l’àrea.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Disconformitat amb l’impacte econòmic de l’aplicació
de la RLT-VLT (Complement de productivitat).
-Disconformitat amb l’impacte econòmic de l’aplicació
de la RLT-VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (requeriments horaris).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Disconformitat amb l’organigrama de l’àrea.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Disconformitat amb el CD assignat al lloc de treball.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (denominació i funcions).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

EPEL FIRA DE TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA
NÚMERO DE
REGISTRE

NOM AL·LEGANT

2019/6958

Carme Bosch Andrés

2019/7154

Maria Montserrat Capell Pera

2019/6973

Anna Peraire Ferrer

2019/7182

Cristina Pons Roig

MOTIU DE L'AL·LEGACIÓ
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Definició com a Tècnic/a enlloc de Tècnic/a
Auxiliar, i revisió de grup de classificació).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Requeriments específics).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Funcions principals del lloc de treball).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Funcions principals del lloc i formació
específica).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
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Miquel Ribalta Mc.Elherron

2019/6753

Eduard Ribera Pujol
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-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Funcions principals del lloc i requeriments
horaris).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.
-Sol·licitud de modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball (Funcions principals del lloc i requeriments
horaris).
-Sol·licitud de revisió de la puntuació assignada en la VLT.

4.
L’informe d’aquests recursos s’ha encarregat a l’empresa Consultors de
Gestió Pública (CGP), atès que aquesta mateixa empresa va ésser la que va
realitzar les tasques d’assistència tècnica per la valoració de la relació de llocs de
treball.
5.
En data 14 d’octubre de 2019, l’empresa CGP ha emès els informes tècnics
per a la resolució dels recursos interposats pels empleats de l’Ajuntament de Tàrrega
(annex 1) i el personal de l’EPEL Fira de Teatre al carrer de Tàrrega (annex 2), que
consten a l’expedient.
6.
En data 15 d’octubre de 2019, s’ha dut a terme una reunió de la Mesa
Negociadora de matèries comunes del personal laboral i funcionari, a fi d’informar
als representants dels empleats públics d’aquest Ajuntament de la resolució de
cadascun dels recursos presentats.
7.
A l’expedient hi consta informe d’intervenció de consignació pressupostària
suficient i adequada, emès en data 21 d’octubre de 2019.
8.
El secretari de l’Ajuntament va informar l’expedient en data 18 d’octubre de
2019.
Fonaments de dret
1.
L'article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP-,
estableix que "les administracions públiques estructuraran la seva organització a
través de les relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que
comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació
professional, els cossos o escales, si s'escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics ".
2.
Quant a la naturalesa jurídica de la relació de llocs de treball té la
qualificació com a "acte administratiu amb destinataris indeterminats" excloent de
la seva qualificació com a disposició de caràcter general o reglamentari.
3.
Per tant, en ser la relació de llocs de treball un acte administratiu no reglamentari
que té efectes des de la seva aprovació, contra la seva aprovació o modificació es
pot interposar el recurs potestatiu de reposició regulat en l'article 123 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques -LPACAP-, si bé s'exigeix la seva publicació per a coneixement dels
interessats.
4.
L’article 88.6 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació al contingut de la resolució, disposa que
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l'acceptació d'informes o dictàmens servirà de motivació a la resolució quan
s'incorporin al text de la mateixa.
En conseqüència, d’acord amb aquest precepte, la notificació de la resolució dels
recursos de reposició interposats contra l’acord d’aprovació definitiva de la RLT,
inclouran la motivació que consta individualment per a cada cas a l’informe emès
per l’empresa CGP, de data 14 d’octubre de 2019.
5.
L'aprovació de la relació de llocs de treball correspon al Ple de l'Ajuntament,
en virtut del que preveu l'article 22.2-i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local -LRBRL -, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de
delegació (art. 22.4).
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 21 d’octubre
de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desestimar totalment les següents al·legacions d'acord amb la motivació
donada a l'informe emès per l'empresa CGP de data 14 d’octubre de 2019 que
forma part de l'expedient.
Nom al·legant

Resposta a l’al·legació

Dani Boix Farran

Desestimar l’al·legació

Lluïsa Cases Borrell

Desestimar l’al·legació

Alejandro Domingo Sala

Desestimar l’al·legació

Teresa Garcia Bosch

Desestimar l’al·legació

Sisco Gimenez Fernández

Desestimar l’al·legació

Maria Àngels Lucas Marey

Desestimar l’al·legació

Maria Roser Oliva Llobet

Desestimar l’al·legació

Jose Julio Ortega Garrido

Desestimar l’al·legació

Joan Ramon Pla Anglés

Desestimar l’al·legació

Francesc Pont Alfaro

Desestimar l’al·legació

Cristina Ramon Navarro

Desestimar l’al·legació

Xavier Rodríguez Ubach

Desestimar l’al·legació

Ester Ros Baró

Desestimar l’al·legació

Salvador Solé i Castells

Desestimar l’al·legació

Manolo Vallejo Asensio

Desestimar l’al·legació

Maria Montserrat Capell Pera

Desestimar l’al·legació

Anna Peraire Ferrer

Desestimar l’al·legació

SEGON.- Estimar parcialment les següents al·legacions presentades, d’acord amb la
motivació donada a l'informe emès per l'empresa CGP de data 14 d’octubre de
2019 que forma part de l'expedient, i en conseqüència, es procedeix a introduir els
canvis proposats a la documentació que conforma l'expedient de la relació de llocs
de treball:
Nom al·legant

Resposta a l’al·legació

Alfons Ayala Fito

Estimar parcialment l’al·legació

Anna Bonastre Caballé

Estimar parcialment l’al·legació
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Estimar parcialment l’al·legació

Marina Feliu Malfeito

Estimar parcialment l’al·legació

Mireia Fontanet Viladot

Estimar parcialment l’al·legació

Joan Marc Gabernet Vives

Estimar parcialment l’al·legació

Manel Garriga Bosch

Estimar parcialment l’al·legació

Sílvia Gassó Llenes

Estimar parcialment l’al·legació

Antoni Gras Bonjorn

Estimar parcialment l’al·legació

Joan Antoni Morón Arévalo

Estimar parcialment l’al·legació

Dolors Ortega Pérez

Estimar parcialment l’al·legació

Joan Osuna Serrano

Estimar parcialment l’al·legació

Lluís Pascual Bonet

Estimar parcialment l’al·legació

Jaume Pla Benet

Estimar parcialment l’al·legació

Josep Tarragó Nadal

Estimar parcialment l’al·legació

Carme Bosch Andrés

Estimar parcialment l’al·legació

Cristina Pons Roig

Estimar parcialment l’al·legació

Miquel Ribalta Mc.Elherron

Estimar parcialment l’al·legació

Eduard Ribera Pujol

Estimar parcialment l’al·legació
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TERCER.- Estimar totalment les següents al·legacions presentades, d’acord amb la
motivació donada a l'informe emès per l'empresa CGP de data 14 d’octubre de
2019 que forma part de l'expedient, i en conseqüència, es procedeix a introduir els
canvis proposats a la documentació que conforma l'expedient de la relació de llocs
de treball.

Nom al·legant
Maria Alba Pensado Álvarez

Resposta a l’al·legació
Estimar l’al·legació

QUART. Aprovar l’aplicació a la nòmina dels canvis proposats resultat de la resolució
d’aquests recursos de reposició, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019.
CINQUÈ.- Publicar la modificació de la RLT, resultat dels acords anteriors, al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’edictes e-tauler.
SISÈ.- Notificar la present resolució a tot el personal afectat, així com al Delegat de
personal, i al Comitè d'Empresa.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=3294.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h54’54”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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12.
APROVAR L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL C/ JACINT
VERDAGUER I L’AV. GENERALITAT
Exp. 001/2019/6121/I167
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6121/I167 per aprovació provisional de l’expedient
d’imposició i ordenació de contribucions especials de les obres d'urbanització del C.
Jacint Verdaguer i l’Av. Generalitat de Tàrrega.
Fets
Atesa la necessitat de finançament de l’execució de les obres d'urbanització del C.
Jacint Verdaguer i l’Av. Generalitat de Tàrrega, i per contemplar-se aquest cas
dintre dels supòsits pels quals es pot aplicar contribucions especials per al seu
finançament.
Atès l’establert en l’article 9è de l’Ordenança Fiscal Municipal quant a l’aplicació
d’un o altre mòdul aïllat o la ponderada conjugació de varis d’ells en supòsits que,
per la classe i naturalesa de les obres o serveis, s’aconsegueixi una major adequació
de l’acte produït als principis generals del dret i en especial a la proporcionalitat de
la quantitat a satisfer amb el benefici especial rebut.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa d’urbanisme i serveis municipals
de data 21 d’octubre de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels
següents acords:
Primer. Imposar contribucions especials als beneficiaris de les obres d'urbanització
del C. Jacint Verdaguer i l’Av. Generalitat de Tàrrega, l’establiment i exigència de
les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada.
Segon. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les bases següents:
Cost previst de l’obra:
Pressupost de projecte

187.386,18 €

Honoraris redacció projecte (SSTT)

7.739,05 €

Honoraris direcció obra (SSTT)

3.316,73 €

Honoraris coordinació seguretat i salut (SSTT)

1.592,78 €

Cost total a repartir

200.034,74 €

Percentatge d’aportació:
* Aportació municipal (80 %)

160.027,79 €

* Contribucions Especials veïns (20 %)

40.006,95 €

Pagament segons propietats inicials:
* CE Ajuntament (87,60 ml)
* CE resta de veïns

7.722,47 €
32.284,48 €
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Criteri de repartiment:
Segons la mitjana ponderada de l’aplicació conjunta dels criteris enumerats en
l’article 32.1.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat
mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (BOE núm. 59 del 9 de
març de 2004), essent els mòduls de repartiment els següents:
- Metres lineals de façana: 366,22 ml // Preu/ml: 88,16 €/ml
- Superfície del solar: 7.470,00 m2 // Preu/m2: 4,32 €/m2
- Valor cadastral del sòl: 1.438.095,61 € // Preu/ut.v.cad.: 0,0224 €/ut.v.cad.
Terminis de pagament: 3 (dos terminis de pagaments anticipats i un últim termini
quan es liquidi l’obra), excepte quan la mitjana ponderada sigui Inferior a 50,00 €
on només hi haurà un únic termini a la liquidació de l’obra.
Tercer. Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten
d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls
aplicables, segons consta en el document annex.
Quart. En tot allò no previst en aquest acord s’aplicarà l’Ordenança General de
Contribucions Especials.
Cinquè. Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant el termini de trenta dies, perquè es
puguin presentar reclamacions o suggeriments. Igualment en l’esmentat termini els
propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació Administrativa de
Contribuents, de conformitat amb l’article 37 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(BOE 59 del 9 de març de 2004).
Sisè. La publicació de l’anunci es tindrà per notificació individual per a aquells
propietaris als qui, intentada la notificació, no s’hagi pogut practicar perquè siguin
desconeguts o per desconèixer el seu domicili a efectes de notificació, així com per
a aquelles persones que puguin tenir algun interès o dret sobre els terrenys inclosos
dins l’àmbit d’actuació.
Setè. Transcorregut el termini de 30 dies, l’Ajuntament adoptarà l’acord d’imposició i
ordenació definitives, moment en què es podran iniciar les obres i/o serveis.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=3502.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
0h58’22”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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13.
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM RELATIVA A
L’ARTICLE 227 DE REGULACIÓ DELS NOUS MAGATZEMS AGRÍCOLES EN SÒL NO
URBANITZABLE.
Exp. 001/2019/6250/L104
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6250/L104 per Modificació puntual del POUM relativa a
l'art. 227 de regulació de nous magatzems agrícoles en SNU
Fets
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tàrrega, va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 13 d’octubre de 2005,
el Text Refós en data 16 de febrer de 2006 i es va publicar al DOGC núm. 4597, en
data 21 de març de 2006.
Segons l’art. 227.d) del POUM, “la construcció de magatzems en sòl no urbanitzable,
sense perjudici del que aquest Pla d’ordenació urbanística determinin per a cada
tipus de sòl, han de complir les següents condicions:
“d )El sostre màxim és de 500 m2 amb una ocupació màxima de l'edifici del 5% del sòl
en les zones de regadiu i del 2% en les de secà. Les construccions seran de planta
baixa amb una alçada reguladora màxima de 10,00 metres, excepte les instal·lacions
annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçada. En planta
l'edificació es disposarà en sentit longitudinal seguint la directriu plana de la corba de
nivell, amb una dimensió màxima de 50 m. En el cas de voler ampliar aquesta
dimensió major, caldrà produir una reculada de fondària mínima 1,00 m; la fondària,
o dimensió contrapendent serà inferior a 20 m”.
Es així que la redacció donada pel POUM “sostre màxim”, “ocupació màxima”,
“alçada reguladora màxima” i “la dimensió màxima” esdevenen paràmetres
urbanístics que actuen com a topall a la superfície, ocupació, alçada i dimensió
màximes de les noves construccions agrícoles en sòl no urbanitzable.
Els serveis tècnics municipals amb l’assessorament de l’Associació de Propietaris de
Finques Rústiques de Tàrrega, han estudiat el parcel·lari de les finques rústiques del
terme municipal, els cultius existents i els que es preveuen en un futur amb l’arribada
de l’aigua del Canal Segarra-Garrigues, l’estructura dominical de la propietat, les
necessitats de la maquinària per al conreu de les terres i la casuística de les
llicències d’obres sol·licitades.
La proposta de modificació de l’art. 227 del POUM planteja el següent redactat:
“d)El sostre màxim és de 8.000 m2 i ocupació màxima del 10% en sol en les zones de
regadiu i del 5% en les de secà. Les construccions seran de planta baixa amb una
alçada reguladora màxima de 12,00 metres, excepte les instal·lacions annexes per a
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les quals sigui tècnicament necessària una major alçada. En planta l’edificació es
disposarà en sentit longitudinal seguint la directriu plana de la corba de nivell, amb
una dimensió màxima de 100 m.
g)L’autorització de les construccions que superin algun dels llindars següents:
ocupació en planta 500 m2, sostre total de 1.000 m2 o alçada màxima de 10 m. a
carener, està subjecte al procediment de la Llei i Reglament d’Urbanisme i de les
Normes d’ordenació del Pla Territorial de Ponent de les Terres de Lleida.”
Fonaments de dret
De conformitat amb l’art. 117 en relació amb l’art. 107 i ss. del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’art. 96 i 99 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa d’urbanisme i serveis municipals
de data 21 d’octubre de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Tàrrega, relativa a l’art. 227 de regulació dels nous magatzems
agrícoles en sòl no urbanitzable.
Segon. Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes mitjançant
anunci que s’inserirà en el BOP, en el DOGC i en un diari dels de major difusió de la
província als efectes de possibles al·legacions i per mitjans telemàtics a la web
oficial de l’Ajuntament: www.tarrega.cat/edictes.
Tercer. Suspendre l'atorgament de les llicències d’edificació en l'àmbit territorial
objecte de la modificació puntual, pel termini d’un any, que siguin incompatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per
la naturalesa dels canvis proposats, es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat. En tots els casos, els efectes de la suspensió
s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.
Quart. Sol·licitar els informes sectorials corresponents al Departament de Territori i
Sostenibilitat. Serveis Territorials de Lleida (Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, Departament de Medi Ambient).

el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=3743.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
1h02’23”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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14.
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A
L’AMPLIACIÓ DE L’IES ALFONS COSTAFREDA
Exp. 001/2019/6251/L104
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/6251/L104 per Modificació puntual del POUM relativa a
l'ampliació de la zona d'equipaments educatius de l'IES Alfons Costafreda de
Tàrrega
Fets
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tàrrega, va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 13 d’octubre de 2005,
el Text Refós en data 16 de febrer de 2006 i es va publicar al DOGC núm. 4597, en
data 21 de març de 2006.
Recentment, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha
manifestat la necessitat d’ampliar la zona d’equipaments educatius de l’IES Alfons
Costafreda per tal de construir unes pistes poliesportives, amb una superfície de
1.711 m2.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Tàrrega es planteja modificar la zona
d’equipaments educatius amb una major superfície que la sol·licitada pel
Departament d’Educació, i que prevegi els creixements futurs del recinte, reduint
alhora la superfície de la zona d’equipaments del càmping municipal, sense
afectar-ne la seva funcionalitat.
A més, l’aprovació de la modificació del planejament esdevé el pas previ a la
posterior cessió dels terrenys a la Generalitat per a l’execució de les obres.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’art. 117 en relació amb l’art. 107 i ss. del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’art. 96 i 99 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa d’urbanisme i serveis municipals
de data 21 d’octubre de 2019, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Tàrrega, per a l’ampliació de la zona d’equipaments educatius de l’IES
Alfons Costafreda.
Segon. Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes mitjançant
anunci que s’inserirà en el BOP, en el DOGC i en un diari dels de major difusió de la
província als efectes de possibles al·legacions i per mitjans telemàtics a la web
oficial de l’Ajuntament: www.tarrega.cat/edictes.
Tercer. Suspendre l'atorgament de les llicències d’edificació en l'àmbit territorial
objecte de la modificació puntual, pel termini d’un any, que siguin incompatibles
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amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per
la naturalesa dels canvis proposats, es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat. En tots els casos, els efectes de la suspensió
s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.
Quart. Sol·licitar els informes corresponents a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Serveis Territorials de Lleida (Educació, Esports, Turisme).
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=3882.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
1h04’42”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS

15.
INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I DE REGIDORS DELEGATS
(DEL 28 DE SETEMBRE AL 18 D’OCTUBRE DE 2019)
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=3905.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
1h05’05”

No hi ha cap intervenció, ni es demana cap aclariment.

16.

INFORMACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Dia 25 de setembre de 2019
Dia 2 d’octubre de 2019
Dia 10 d’octubre de 2019
Dia 16 d’octubre de 2019

La Sra. Rosa M. Perelló comenta, respecte als acords adoptats en aquestes Juntes
de Govern, el següent:
•

En la sessió de la JGL del 16.10.19 es parla d’un conveni entre l’Ajuntament de
Tàrrega i el Consell Comarcal de l’Urgell pel que fa a l’arranjament del camí que
va a la canera municipal. Quin cost tindrà aquest arranjament i quina part
pagarà cadascú?
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•

En la sessió de la JGL del 10.10.19 es parla d’una millora de l’EDAR de 137.700€.
Tenim l’ajut de l’ACA?

•

En la sessió de la JGL del 02.10.19 s’acorda reprendre el Projecte Ciutat Ciència
que durà a terme la tècnica d’ensenyament. Es demana que es tingui en
compte l’opinió del tècnic de cultura que el gestionava fins ara donat que es
van organitzar conferències i actes molt interessants.

el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=4016.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
1h06’56”

17.

PRECS I PREGUNTES:

El Sr. Raül Palacios fa les següents preguntes:
•

Al Sr. Vílchez sobre l’estoig per al violí construït amb forma de la silueta de
Catalunya pel lutier Ramon Elies.
El Sr. Vílchez respon que està pendent una reunió amb el Sr. Elies per acabar de
decidir al respecte.

•

Al Sr. Vílchez sobre perquè s’han posposat els actes del Correllengua, quins són
els motius i si es durà a terme en un futur proper, tenint en compte que sempre
s’ha celebrat amb la Castanyada.
El Sr. Vílchez respon que AGENTA, l’entitat organitzadora del Correllengua, a
causa de les darreres mobilitzacions polítiques, ha decidit posposar-lo. Cal
concretar la data que serà abans de final d’aquest any 2019.

La Sra. Rosa M. Perelló fa les següents preguntes:
•

Quines gestions s’han fet en referència a l’estació d’autobusos?
La Sra. Ivonne Pont respon que s’ha fet una reunió amb el Sr. Isidre Gabin per
acabar de concretar el tema i l’arquitecte ens ha convocat a principis de
novembre per plantejar el projecte definitiu

•

Quan està previst celebrar les Comissions Informatives de les altres regidories que
no es fan setmanalment?
L’alcaldessa respon que s’està treballant en aquest tema i que s’informarà tan
aviat com sigui possible de les dates.

•

El fet de no haver-se celebrat la reunió preceptiva amb el Consell Municipal de
Participació Ciutadana per presentar les ordenances invalida la seva aprovació
en aquest Ple?
El Secretari diu que no amb el cap.
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el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff8080816dddf7fb016ded8a89660001?startAt=4269.0
Arxiu de vídeo Video-acta20191024
Minut:
1h11’09”

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

